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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 11 de janeiro de 2023
Veiculação: 11 de janeiro de 2023

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIX Nº 2532

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3386/2022

LEIS

“Altera a redação do art. 5º da Lei Municipal n.º 2035/2012 e estabelece providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Poder Legislativo de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:                                                           

Art. 1º Altera a redação do art. 5º da Lei Municipal n.º 2035/2012, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 5º  Quando a cessão ou distribuição funcional ocorrer para o Poder Legislativo Municipal, o ônus da remuneração do ser-
vidor público ou empregado público será pactuado na celebração do convênio de mútua cooperação, podendo recair ao órgão 
cedente ou ao órgão cessionário”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal 

LEI Nº 3388/2022
“Autoriza o Poder Executivo a criar despesas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 
3179/2021 e na Lei Orçamentária Anual n.º 3230/2021, através de créditos adicionais especiais”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Poder Legislativo de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:                                                           

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a abrir por crédito adicional especial no orçamento do Município de Guarapuava, através de 
Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) conforme especificado:

Unidade Orçamentária 15.02 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social - Fmas

Classificação funcional 0008.0244.0019.1069 Estruturação da Rede de Serviços do Suas
Natureza da despesa 3.3.50.43 Subvenções Sociais
Fonte de recursos Recursos Vinculados 261
Valor R$ 420.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arreca-
dação na fonte 261 - Emenda Parlamentar n.º 202281000306 - Programação 410940120220011, em conformidade com o inciso 
II, § § 1º e 3º do Artigo 43, da Lei n.º 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 7º da Lei Municipal n.º 3230/2021.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO Nº 10073/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1° Exonerar o Sr. Edson Alexandre de Souza Filho, inscrito 
no CPF/MF nº 029.220.589-99, do cargo de Chefe de Divisão 
na Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER, a partir de 09 de janeiro de 2022.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 09 de janeiro de 2023.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2023.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10074/2023
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1° Nomear a Sra. Josiane Aparecida Nibichiniack, inscrita 
no CPF/MF nº 016.514.139-59, para exercer o cargo de Chefe 
de Divisão na Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, a partir de 10  de Janeiro 
de 2023.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 10 de janeiro de 2023.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2023.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 020/2023

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras abaixo relacionadas, sob a pre-
sidência da primeira, para compor a comissão de Sindicância 
Processante, uma vez que, tendo chegado ao conhecimen-
to desta Autoridade Pública, denúncias encaminhadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando n.º 
9447/2022, para apurar suposta irregularidade, cometida por 
Servidora Pública Municipal no desempenho de suas funções 
previstas na Lei Complementar Municipal n.º 120/2020 – Esta-
tuto do Servidor Público do Município de Guarapuava, supos-
tamente, estando sujeito a uma das penalidades previstas no 
Diploma legal citado, assegurando-lhe o contraditório e ampla 
defesa.
I –  Laura Maria Iatskiu Vasconcelos,  Cargo: Nutricionista;
II - Jeane Ramos Silvério Garcia, Cargo: Assistente Social; 

III - Carlos Eduardo Burkhard,  Cargo: Assistente Administra-
tivo.

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir data 
de publicação, para apresentação do relatório final. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogada a Portaria n.º 1623/2022.

Guarapuava, 09 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 030/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 133, da Lei Complementar n.º 
120/2020 - Estatuto dos Servidores Públicos, 

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, ao servidor Geovaine 
Ramos Badlhukmat, matrícula n.º 194789, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação - SME, compreendendo o período de 
(10) dez dias, a partir de 29/12/2022, conforme prevê o Art. 
133, da Lei Complementar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servi-
dores Públicos.

Art. 2º Conceder Auxílio Natalidade ao servidor Geovaine Ra-
mos Badlhukmat, matrícula n.º 157210, Servente de Limpeza, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação - SME, conforme 
prevê o Art. 65, da Lei Complementar n.º 120/2020 – Estatuto 
dos Servidores Públicos.

Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 09 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 031/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Comple-
mentar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Anacir Al-
ves Przygocki Vanz, Técnico (a) em Contabilidade, matrícula 
n.º 8.593-6, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
compreendendo o período de 08/12/2022 a  14/12/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 09 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 033/2023
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Procuradoria Geral do Município, para dirigir veículos oficiais 
do Município de Guarapuava, vinculados ao PROCON, eventu-
almente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de junho de 2023:
I - Nivaldo Zaluski da Rosa - Carteira de Habilitação n.º 
03357997779;
II - Luana Esteche Nunes - Carteira de Habilitação n.º 
02857308778;
III - Pedro Gois Kruger  - Carteira de Habilitação n.º 
03818220206. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 034/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), 
lotados(as) na Secretaria Municipal de Finanças, Departamen-
to de Arrecadação e Fiscalização, para dirigirem veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade constante no Anexo Único, com va-
lidade até 30 de junho de 2023:
I - Aldo Luiz Opolinski – Carteira de Habilitação n.º 02453981850;
II - Eduarda Marques Martini - Carteira de Habilitação n.º 
06720577768;
III - Flavia Losso Ortiz - Carteira de Habilitação n.º 02123551870;
IV - João Cesar Loures - Carteira de Habilitação n.º 
02144205087;
V - Guilherme Guimarães Komeche - Carteira de Habilitação 
n.º 06768734101;
VI - Gustavo Cesar Ribeiro de Paula - Carteira de Habilitação 
n.º 05616673703;
VII - Joeci Aparecida de Lima - Carteira de Habilitação n.º 
06147040056;
VIII - Juliano Lieber Araujo - Carteira de Habilitação n.º 
03562084826;
IX - Lais Cristine Werner - Carteira de Habilitação n.º 
03929401202;
X - Luciano Gren Araujo da Silveira - Carteira de Habilitação n.º 
02741962427;
XI - Marcela Zolett Pontes - Carteira de Habilitação n.º 
05557814072;
XII - Rafael Martinos Back - Carteira de Habilitação n.º 
03701419388;
XIII - Rafael Roberto de Souza - Carteira de Habilitação n.º 
05263128005;
XIV - Rosimeri Grochevicz - Carteira de Habilitação n.º 
04034020108;
XVI - Maria Clara Juliani – Carteira de Habilitação n.º 
07816359060.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 09 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

Anexo  Único 

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
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acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 035/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 133, da Lei Complementar nº 
120/2020 - Estatuto dos Servidores Públicos.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, ao servidor Maycon 
Douglas Marcondes de Lima, matrícula nº 191655 (1), Asses-
sor A1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de (10) dez dias de 20/12/2022 a 29/12/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 036/2023
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e com base na Consolidação das Leis Tra-
balhistas – CLT, Art. 392 do Decreto Lei n.º 5.452 de 01 de Maio 
de 1943.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Maternidade à servidora Jeidy San-
chez Gomez, contrato nº 19.559/0-01, Médico(a) lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde - SMS, compreendendo o período 
de 120 (cento e vinte) dias, de 28/11/2022 a 27/03/2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença, ficando revo-
gada a Portaria n.º 1631/2022.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 037/2023
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas e com base na Consolidação das Leis Tra-
balhistas – CLT, Art. 392 do Decreto Lei n.º 5.452 de 01 de 
Maio de 1943,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 
dias, sem prejuízo do emprego e do salário (Redação dada 
pela Lei n.º 10.421, 15.4.2002) (Vide Lei n.º 13.985, de 2020), 
a servidora Rayane Cristina Carvalho Ferreira, contrato n.° 
19.394/1-01, Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria de 
Saúde - SMS, compreendendo o período de 120 (cento e vinte) 
dias, entre 25/11/2022 a 24/03/2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 039/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, 
para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapu-
ava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigi-
da pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu car-
go, mediante assinatura do Termo de Responsabilidade anexo, 
com validade até 30 de junho de 2023:
I -  Aline Remes de Camargo – Carteira de Habilitação n.º 
05117240200;
II - Dionéia Edlyng Maciel - Carteira de Habilitação n.º 
04168840823;
III -Eliane Ribeiro de Almeida - Carteira de Habilitação n.º 
04958529445;
IV -Ingrid Gabriela de Oliveira Tonini - Carteira de Habilitação 
n.º 073.713.219-10;
V -  Juliana de Lima – Carteira de Habilitação n.º 06625952504;
VI -Karoline Barbosa - Carteira de Habilitação n.º 06111513294;
VII -Priscila Schran de Lima - Carteira de Habilitação n.º 
03852879814;
VIII -Thalyta Forquim Buco - Carteira de Habilitação n.º 
04519278106;
IX -Ana Géssica da Silva - Carteira de Habilitação n.º 
06621370630;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições contrárias.

Guarapuava, 10 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
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por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 041/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal Executiva - Departamento de Logística e 
Guarda Patrimonial, para dirigirem veículos leves oficiais do 
Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da neces-
sidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições 
inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de res-
ponsabilidade anexo, com validade até 30 de junho de 2023: 
I.Antonio Carlos da Luz - CNH nº 07192965592;
II.Antonio Carlos Ilêncio - CNH nº 07377151760;
III.Dirceu Augusto de Morais - CNH nº 02546887654;
IV.Carlos Ferreira - CNH nº 05415138188;
V.Arnoldo Galinski - CNH nº 02545044324;
VI.Joelsio Gomes da Silva - CNH nº 04689068706;
VII.Ailton Antonio Curupana - CNH nº 05387965327;
VIII.Grevi Moreira Filho – CNH nº03708815599;
IX.João Adeildo Gonçalves Ferreira - CNH nº 04235436500.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 11 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA nº 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 042/2023
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Habitação, para dirigirem veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de 
junho de 2023:
I.Flavio Alexandre – Carteira de Habilitação nº 02268336842;
II.Vanessa Aparecida Rocha - Carteira de Hablitação nº 
00518500464;
III. Marcelo Machado - Carteira de Habilitação nº 03936811076;
IV.Jhony Ferreira - Carteira de Habilitação nº 05333088680;
V.Junior Cesar Antunes - Carteira de Habilitação nº 07010112073
VI.Ronie Von Faria Batista - Carteira de Habilitação nº 
01051997543;
VII.Fabiana Correa de Melo - Carteira de Habilitação nº 
07192965592;
VIII.Danilo Dominico - Carteira de Habilitação nº 03763185208;
IX.Bruno Martins - Carteira de Habilitação nº 05221909268;
X.Elson Ribeiro Junior - Carteira de Habilitação nº 04432263432;
XI.Jessé dos Santos - Carteira de Habilitação nº 04550378363;
XII.Juliano Viana Teixeira - Carteira de Habilitação nº 
00600801549;
XIII.José Edilson Silvério - Carteira de Habilitação nº 
01886824908;
XIV.Luiz Carlos Domenico - Carteira de Habilitação nº 
02360844485;
XV.Lindolfo José de Anchieta Eidam - Carteira de Habilitação 
nº 02853033884;
XVI.Willian Daimon Martins Andrade - Carteira de Habilitação 
nº 06568299910.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 11 de janeiro de 2023.

Doraci Senger Luy 
Secretária  Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
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Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2022

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
a PRORROGAÇÃO Licitação abaixo, devido a retificação das 
características do equipamento:
PROCESSO N.º: 349/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de instalação, locação e manutenção de equipa-
mento DR com estação fixa para digitalização de Raio-X.
VALOR MÁXIMO: R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil e qua-
trocentos reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 26/01/2023 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de pro-
postas.
PREGOEIRA: ROSIMERE DE PARIS DIAS.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1> ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefones (42) 3142-1047 – 3142-1048, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 
Guarapuava, 10 de janeiro de 2023. 
PUBLIQUE-SE.

GRAZIELE VENSON OKONOSKI
Diretora Interina de Licitações e Contratos

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2021
CONTRATO N.º 219/2022 
OBJETO: Locação de 140 tablets.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: MICROSENS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO TERCILIO BIZ.
CNPJ: 78.126.950/0011-26.
OBJETO DO ADITIVO: REAJUSTE CONTRATUAL.
A quantidade inicialmente pactuada no contrato em epígrafe, 
será redimensionada, no percentual de 25% (vinte e cinco por 
cento),  fundamentando-se legalmente no artigo 65, inciso I, 
alínea “b” e § 1º da Lei Federal 8.666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022 – 

GRAZIELE VENSON OKONOSKI – 
Diretora Interina de Licitações e Contratos.

 
EXTRATO DE CONTRATO

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 308/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de seguro de veículos. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE PONCIANO SER-
RA.
CNPJ N°: 61.074.175/0001-38.
VALOR TOTAL:  R$ 570,25 (quinhentos e setenta reais e vinte 
e cinco centavos).
OBJETO DO ADITIVO - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE:
Prorroga-se  o prazo de vigência do Contrato epígrafe da data 
de 20/12/2022 a 20/12/2023, com fulcro no Artigo 57, inciso II, 
da Lei Federal n° 8.666/93.  Reajusta-se  com base no índice 
INPC - IBGE, do mês de outubro/2021 a setembro/2022 em um 
percentual de 7.19% (sete vírgula dezenove por cento),  com 
fulcro no Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 281/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2021
OBJETO: Contratação de empresa para locação de 4 cami-
nhões compactadores de lixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: SCHEILA MARA WEILLER ANTUNES DE 
LIMA EIRELI.
REPRESENTANTE LEGAL: SCHEILA MARA WEILLER AN-
TUNES DE LIMA.
CNPJ: 82.326.828/0001-07.
OBJETO DO ADITIVO: DO REAJUSTE.
Fica reajustado o valor do Contrato em epígrafe, pelo índice 
oficial IPCA - IBGE, do mês de Dezembro/2021 a Novem-
bro/2022, no percentual de 5,90% (cinco vírgula noventa por 
cento) sobre o valor contratado, com fundamento legal no art. 
65, § 8º da Lei Federal 8.666/93. 
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022 – 

GRAZIELE VENSON OKONOSKI –
 Diretora Interina de Licitações e Contratos.
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 02/2023.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso II “B”, da Lei Complementar Municipal nº 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º. Conceder Licença por Luto a servidora Sedineia Slivinski , matrícula nº 14150, Educadora Social,  da Fundação Proteger, 
compreendendo o período de 01/01/2023 a 07/01/2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Gabinete da Presidência da Fundação Proteger, em 06 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA Nº 03/2023

O Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na  Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER, para dirigirem veículos leves oficiais, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, até 31 
de dezembro de 2023:
I.Josiane Aparecida Nibichiniack, portador da CNH: 3288482820;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação Proteger, em 10 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente da Fundação PROTEGER

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir veículo oficial leve da Fundação de Prote-
ção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, por meio da Portaria nº 003/2023, declaro que estou ciente das 
disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros. 
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do 
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos 
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem. 
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes 
e verificado os freios, que o veículo possui todos os acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio) e 
que está com toda a documentação legal e atualizada. 
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o 
presente Termo de livre e espontânea vontade. 

Guarapuava, _____de ________ de 2023. 

NOME: ___________________________________________
CNH: __________________________________
CARGO/FUNÇÃO: __________________________________
DEPARTAMENTO/UNIDADE: __________________________________________
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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SURG
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2019 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG E A EMPRESA TRANS-
PORTES COLETIVOS PÉROLA DO OESTE LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do contrato nº 05/2019, celebrado entre 
as partes para fornecimento de vale transporte para os funcionários da SURG, nos termos do procedimento de Inexigibilidade de 
Licitação nº 01/2019 - Processo Administrativo nº 02/2019, bem como seus aditivos.
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL - Esta aditivo está tratando da prorrogação contratual, tão somente, sendo 
assim conforme o Regulamento Interno de Licitações, no seu art. 136 os prazos dos contratos poderão ser prorrogados ordina-
riamente, desde que observado o art. 133 e os requisitos  de todos os incisos no intervalo de I a IX.
Já no artigo 133 a duração dos contratos não excederá a 05 (cinco) anos, contados à partir da data da vigência, nos termos da 
Lei nº 13.303/2016, exceto nos incisos I e II.
Com relação ao prazo máximo do contrato, a data inicial de vigência do contrato é 29/01/2019, logo o final da vigência deste 
termo aditivo que será em 29/01/2024 é inferior ao prazo máximo admitido no art. 133 do Regulamento Interno da SURG.
Também cumpre notar que a Lei nº 13.303/2016 não impede a celebração de contratos com prazo de vigência inferior e ou su-
perior a duração do respectivo exercício financeiro no qual este ajuste tenha sido firmado, desde que observado o prazo máximo 
de 5 (cinco) anos.
Por fim, da mesma forma, na medida que a Lei nº 13.303/2016 não delimitou a aplicação da disciplina contida no caput do seu 
art. 71 a uma ou outra espécie de objeto contratual, entende-se possível a aplicação dessas conclusões, ao menos em tese, a 
qualquer objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – COM RELAÇÃO AO VALOR DA TARIFA - Quanto à tarifa do transporte coletivo, ela permanecerá a 
mesma conforme Decreto Municipal 9.368/2022, no qual a tarifa passou de R$ 3,75 para R$ 4,30 cada, valor já reajustado por 
meio do  6º Termo Aditivo  Contratual anterior a este.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - Pelo presente termo aditivo, fica pror-
rogado o prazo do contrato originário nº 05/2019 e seus aditivos pelo período de mais 12 (doze) meses, mantidas as demais 
condições descritas no contrato originário e de seus aditivos contratuais.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE E VIGÊNCIA - Este termo aditivo entre em vigor na data de sua assinatura, produzindo 
seus efeitos à partir do dia 29 de janeiro de 2023, depois de cumpridas as formalidades legais, perdurando o mesmo pelo período 
de 12 (doze) meses, desde que constatado sempre, o total cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, podendo, a 
critério da COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG, mediante Termo Aditivo, ser prorroga-
do, alterado ou rescindido, pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento do ajuste, 
nos moldes da legislação pertinente.  
CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO - Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 05/2019, firmado 
pelas partes em 29 de janeiro de 2019,  bem como de seus aditivos 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
E por estarem justos e concordes, assinam as partes contratantes, o presente termo em três vias de igual teor na presença das 
testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, que o dão por bom, firme e valioso. Guarapuava - PR, 10 de janeiro de 2023. 

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER(A) e outros

ERRATA Nº 01/2023
 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 51/2022

A SURG - Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, por intermédio de seu Diretor Administrativo, do Pregoeiro e 
Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 19/2022, tornam público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao 
edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022, tipo Menor Preço Por Item, relativo ao Processo Administrativo nº 86/2022, que 
tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, excluído o for-
necimento de CAP 50/70, para recape e pavimentação de vias no Município de Guarapuava,  contendo as seguintes alterações 
ao instrumento convocatório: 
Na descrição dos documentos necessários à demonstração da qualificação técnica da empresa - item 8.9 (fls. 09 do edital), é 
excluído o subitem 8.9.3, que possui a seguinte redação original: “Autorização da ANP - A licitante deve apresentar autorização 
para o exercício da atividade de distribuição, junto à Agência Nacional de Petróleo (ANP), conforme art. 3º da Resolução ANP nº 
02, de 14/01/2005, publicada no Diário Oficial da União em 19/10/2005.”, tendo em vista que o ramo de atividade pertinente ao 
objeto licitado não demanda de prévia autorização da ANP, logo:

ONDE SE LÊ:
“8.9. Qualificação Técnica
8.9.1. Declaração ou atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu 
satisfatoriamente o(s) item(ns) cotados desta licitação. Obs. Esta declaração deverá conter CNPJ da empresa declarante e assi-
natura reconhecida/ salvo se for órgão público.
8.9.2. Licença de Operação (LO) ambiental vigente, emitido por órgão ambiental competente, compreendendo as atividades de 
produção do material a ser fornecido, bem como seu armazenamento, transporte e demais atividades relacionadas ao forneci-
mento de material.
8.9.3. Autorização ANP - A licitante deve apresentar autorização para o exercício da atividade de distribuição, junto à Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), conforme art. 3º da Resolução ANP nº 02, de 14/01/2005, publicada no Diário Oficial da União em 
19/10/2005.
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8.9.4. Comprovante de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa licitante 
da região a que estiver vinculada. A comprovação deverá ser através decertidão de registro emitido pelo CREA, devendo estar 
no prazo de validade. 
8.9.5. Comprovante de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, de seu responsável 
técnico. 
8.9.6. Deverá comprovar o vínculo com esse profissional (descrito no item 8.9.5) registrado no CREA através de: 
1) Cópia do registro de empregado do profissional técnico junto a proponente. 
Ou 
2) contrato de trabalho firmado com profissional habilitado que será o responsável técnico, com firma/assinatura reconhecida de 
ambos os assinantes.”

LEIA-SE:
“8.9. Qualificação Técnica
8.9.1. Declaração ou atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu 
satisfatoriamente o(s) item(ns) cotados desta licitação. Obs. Esta declaração deverá conter CNPJ da empresa declarante e assi-
natura reconhecida/ salvo se for órgão público.
8.9.2. Licença de Operação (LO) ambiental vigente, emitido por órgão ambiental competente, compreendendo as atividades de 
produção do material a ser fornecido, bem como seu armazenamento, transporte e demais atividades relacionadas ao forneci-
mento de material.
8.9.3. Comprovante de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa licitante 
da região a que estiver vinculada. A comprovação deverá ser através decertidão de registro emitido pelo CREA, devendo estar 
no prazo de validade. 
8.9.4. Comprovante de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, de seu responsável 
técnico.
8.9.5. Deverá comprovar o vínculo com esse profissional (descrito no item 8.9.5) registrado no CREA através de: 
1) Cópia do registro de empregado do profissional técnico junto a proponente. 
Ou 
2) contrato de trabalho firmado com profissional habilitado que será o responsável técnico, com firma/assinatura reconhecida de 
ambos os assinantes.”

Tendo em vista que a alteração supracitada não interfere na elaboração da proposta, a data de abertura da sessão e disputa 
por lances permanece para o dia 18/01/2022, às 08h30min (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br, 
conforme previsto na parte final da alínea “a”, do inciso II, do §4º, do artigo 40, do Regimento Interno de Licitações, Contratos e 
Convênios da SURG. 
Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados. 
Esta errata está disponível no endereço: Rua Afonso Botelho, nº 63, Bairro Trianon – CEP 85.012-030. Telefone (42) 3630-0500, 
ou através dos “sites: 
http://surg.com.br/surg/licitacoes/licitacoes-2-2-2-2-3/
https://www.gov.br/compras/pt-br
Guarapuava - PR, 11 de janeiro de 2023.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

DECRETO No 05/2023  
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

R E S O L V E: 
                                     
Art. 1º Exonerar, a servidora Cristina Rocha Sens, matrícula 
funcional 792-1, RG nº 9.432.122-0 e CPF 046.156.079-89, 
ocupante do cargo de Assessora de Imprensa da Presidência, 
nomeada pelo Decreto 41/2021 de 08/01/2021.   
   
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 10 de janeiro de 2023.   

Pedro Luiz Moraes
Presidente 

DECRETO No 06/2023 
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora LUMARI ZAI RAMOS, portadora da 
RG nº. 13.769.509-0 e CPF106.410.329-43, para exercer o car-
go em comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, tendo 
remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, 
lotada no gabinete da Ver. Cristiane Aparecida Wainer. 
Art. 2º O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem as 
seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete da Presidência, em 10 de janeiro de 2023.   

Pedro Luiz Moraes
Presidente 

DECRETO No 07/2023  
                           

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor RAMON BARBOSA E SILVA, porta-
dor da RG nº. 6.187.004-0 e CPF 015.598.879-40, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor de Gestão Administrativa, ten-
do remuneração pelo nível CCL-n1 do anexo II da LC 61/2016, 
lotada na Diretoria de Gestão Administrativa. 
  
Art. 2º O cargo de Diretor de Gestão Administrativa tem as 
seguintes atribuições: superintender, orientar, dirigir, controlar 
e coordenar as atividades dos departamentos e serviços inte-
grantes da estrutura da Diretoria de Gestão Administrativa; o 
desenvolvimento de esforços para que as atividades sob sua
direção realizem suas competências e funções mediante proje-
tos previamente aprovados, destacando a relação custo/bene-
fício de seus atos administrativos, cumprindo os princípios es-
tabelecidos pelo artigo 37 da Constituição Federal; determinar 
estudos e, com base neles, propor ao Chefe do Departamento 
de Recursos Humanos medidas de aprimoramento dos ser-
viços e atuações de competência da Diretoria de Gestão Ad-
ministrativa e seus órgãos subordinados; expedir autorização 
para a instauração dos processos licitatórios e de aquisição;
exigir relatório de conservação geral e de veículos com de-
monstração estatística mensal, quadrimestral e anual e outros 
dados que se fizerem necessários; relatar ao Presidente o de-
sempenho global das atividades e serviços sob a responsa-
bilidade da Diretoria de Gestão Administrativa e seus órgãos 
subordinados; coordenar o atendimento à central telefônica; o 
atendimento ao sistema de ramais, efetivação de ligações e 
transferências de chamadas; o atendimento, registro e controle 
de ligações e chamadas interurbanas; o atendimento ao siste-
ma de fac-símile; o cadastramento e controle da agenda telefô-
nica e de fac-símile; executar atividades correlatas. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
com efeitos retroativos a 09/01/2023, revogando-se disposi-
ções em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 10 de janeiro de 2023.   

Pedro Luiz Moraes
Presidente 
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